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Missão ADJ
Promover educação em diabetes para seus portadores, familiares, profissionais de saúde e
comunidade, favorecendo qualidade de vida.
Errata: Na Edição 01/2015, página 20, em matéria a respeito do 10º Revezamento Volta à
Ilha, informamos que o atleta que formou dupla com Emerson Bisan foi Luciano Martins,
porém quem fez esta parceria com Emeron foi Luiz Fernando Martins, da cidade de Santos.

O Dia Mundial do Diabetes, comemorado no mês de novembro, dia 14,
foi reconhecido oficialmente pela Organização das Nações Unidas no
ano de 2007. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do
cientista canadense Frederick Banting, que em parceria com Charles
Best, foram responsáveis pela descoberta da insulina em 1921. O
símbolo do círculo azul representa a união entre os povos pela causa.
São diversas as ações, realizadas em diferentes locais, com o intuito
de promover o aumento da consciência do diabetes, para que as
pessoas se atentem a causa e possam prevenir a condição em quem
ainda não foi diagnosticado ou se a condição já é pré-existente, alertar
sobre os riscos de um mau controle do diabetes. Por isso, o Dia Mundial
do Diabetes ser o destaque desta edição. É o maior evento de
conscientização e prevenção que a ADJ realiza anualmente para toda
a comunidade. Acompanhe e participe delas, veja as datas e locais no
informativo.
Como em saúde temos que pensar num conjunto, acompanhe a
entrevista esclarecedora sobre Anemia com a endocrinologista, Dra.
Denise Ludovico; como a atividade física é uma ótima pedida para a
melhoria da qualidade de vida procuramos o professor de educação
física Erácliton Viana para falar sobre o que é, quais os benefícios e as
indicações do jiu-jítsu.
O Dr. Pedro Saddi, endocrinologista, explica o exame de hemoglobina
glicada, o que é e seus objetivos, bem como a necessidade que as
pessoas com diabetes tem de fazer este exame; e a psicóloga Glaucia
Margonari Bechara fala sobre o papel da família no tratamento do

diabetes.
O ator João Fernandes, participa na seção
minha história, falando sobre a carreira e
também sobre como lida com o diabetes.
Nossos destaques na mídia, também fazem parte desta
edição
, como o espaço semanal de participação que temos na Super Rádio
1150 AM no programa Show do Figueiredo. Fomos convidados,
também, a participar do programa “Em Revista” do produtor Evê
Sobral, na Rede Brasil, que foi ao ar no dia 25 de agosto.
Leia a entrevista com Maristela Prilips, presidente da Associação
Jacareiense de Diabéticos – AJD a respeito do trabalho que realiza na
área de advocacy.
Na área de nutrição temos uma matéria super interessante sobre a
intolerância à lactose com a nutricionista Maristela Strufaldi. E como
não poderia faltar a nutricionista Carolina Rodrigues preparou para
você uma saborosa receita sem açúcar, sem glúten e sem lactose.
E para finalizar trazemos ainda notícias sobre nossas filiadas, sobre
nossos programas Aprifarma e Educando Educadores, sobre o Clube
de Benefícios ADJ, e a respeito das nossas participações e atividades.
Não esqueça de acompanhar as promoções da Famácia ADJ.
Boa leitura.

Carlos José Augusto da Costa
Presidente

Nossas Notícias

O ex-atleta da seleção brasileira de karatê que traz em seu currículo uma vasta gama
de medalhas, Daniel Caputo, esteve na sede da ADJ, no dia 25 de agosto,
ministrando a palestra motivacional “O Doce Sabor da Vitória”. Ele que tem diabetes
tipo 1 desde os 14 anos acredita que o diabetes como a vida é feito de experiência.
Daniel encara a arte marcial como uma religião: “Você segue em busca de ser uma
pessoa correta.”
No dia 25 de agosto, o presidente da ADJ Diabetes Brasil, Carlos José Augusto da
Costa, em participação no programa “Em Revista” na Rede Brasil de Televisão, com o
apresentador Evê Sobral e Dr. Fábio Siqueira Dias, assessor parlamentar do
Deputado Gil Lancaster em entrevista a respeito da luta pelos direitos das pessoas
com diabetes, o trabalho da entidade e os controles da patologia.
Nos dias 24 e 25 de agosto, o gerente de marketing da ADJ, Luiz Kitamura, esteve na
Reunião Regional Latino Americana da IAPO (Aliança Internacional das
Organizações de Pacientes), acontecida no Panamá. O encontro tinha como objetivo
reunir os representantes das entidades de diferentes patologias para debater a
respeito de inovações tecnológicas (entre eles medicamentos biológicos x
biossimilares), mercados regulatórios e farmacovigilância. Simultaneamente
aconteceu a 3ª Cumbre Latino Americana de Associações de Pacientes, realizada
pela Novartis.
De 24 a 28 de agosto, 11 jovens com diabetes tipo 1, entre 15 e 20 anos, deixaram
seus países de origem: Brasil, Canadá, Índia, Bélgica, França, Alemanha, Grécia,
Itália, Portugal, Eslovênia e Suécia para embarcar em uma aventura única, rumo a
Creta. Representando o Brasil, foram Pedro Zaniol, de 18 anos, 13 deles com
diabetes tipo 1, e o seu médico Mauro Scharf, diretor executivo do Centro de
Diabetes Curitiba e endocrinologista pediatra. Jovens associados da ADJ Diabetes
Brasil assinaram uma camiseta que foi levada pelo Dr Mauro para esta aventura. O
objetivo da viagem era demonstrar que com diabetes bem gerenciado, qualquer
pessoa com a condição pode alcançar o bom controle da taxa de glicose e atingir os
sonhos cada vez mais elevados, mesmo em condições desafiadoras. A ação foi uma
realização da World Diabetes Tour com a Sanofi Diabetes.
No dia 12 de agosto, a equipe de educação da ADJ esteve visitando a Fundação
Cafu, uma entidade criada pelo próprio jogador Cafu, que tem a missão de executar e
manter programas que incentivam a inclusão social da comunidade do Jardim Irene
orientando-os para que busquem seus direitos como cidadãos. Um exemplo de
cidadania.

Clube de Benefícios ADJ traz vantagens para você
Você já faz parte do Clube de Benefícios da ADJ?
Os sócios contribuintes da ADJ agora fazem parte do Clube de Benefícios ADJ.
São consultas com médicos especialistas por R$ 72,00 e com outras especialidades
por R$ 48,00. Mas não para por aí. Nossas vantagens vão além...
São descontos em academias, clínicas de estética, drogarias, vendas on line e muito
mais.
De acordo com Taciano Neves, seu interesse pelo Clube de Benefícios surgiu
quando viu um anúncio na Revista Jeito de Viver: “Recebo as revistas da ADJ desde
que participei da associação com a minha filha. Quando vi na revista os benefícios
que poderia ter participando do Clube logo me interessei. Liguei para me informar e
no outro dia já estava com a carteirinha da Ana Carolina“.
“Semana passada estivemos em consulta com uma endócrino no bairro de Moema.
O atendimento foi acima do que eu esperava, sem contar que o valor da consulta é
bastante acessível“. Ficou interessado?

Acesse www.adj.org.br/clube ou ligue (11) 3675-3266 Ramal 25.
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ADJ tem espaço semanal na Super Rádio 1150 AM São Paulo, durante o Show do
Figueiredo. Sempre com a participação do presidente da associação e um membro
da equipe multiprofissional da entidade, um novo assunto relacionado ao tema
diabetes é abordado, além de divulgar as atividades gratuitas da ADJ. Você também
pode acompanhar nossas participações. É toda quarta-feira, das 12h às 14h.

Nosso Trabalho

No dia 10 de agosto, a ADJ Diabetes Brasil esteve presente no lançamento da Frente
Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas que aconteceu na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo. A iniciativa do Deputado Estadual Wellington
Moura contou com a presença de deputados, associações, entidades, profissionais
da área da saúde e população em geral.

Benefícios

No dia 10 de agosto, a equipe de educação da ADJ esteve na Ong Casa Nova Mulher,
ministrando a palestra “Noções Básicas do Diabetes,” abordando os assuntos:
alimentação saudável, atividade física, enfermagem e esclarecendo as dúvidas das
participantes. A Casa Nova Mulher é uma associação sem fins lucrativos para a
promoção da igualdade de gênero, raça e dos direitos das mulheres, com respeito às
suas necessidades, interesses e diferenças.
A ADJ participou da 7ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo realizada de 21
a 24 de julho, na cidade de Águas de Lindóia. O objetivo da 7ª CES era o debate para
garantir a saúde como direito humano, sua universalidade, integralidade e equidade
no Sistema Único de Saúde (SUS) com base em políticas que reduzam as
desigualdades sociais e territoriais. Outro objetivo foi inserir as deliberações no Plano
Estadual de Saúde para o quadriênio 2016/2019. O evento teve início com uma feira
de participação pública, onde todos os delegados e conselheiros puderam expor as
necessidades dos seus municípios e suas sugestões de melhorias para humanizar e
melhorar o SUS.
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PARA SER NOSSO PARCEIRO OU NOSSO SÓCIO E USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS ACESSE

www.adj.org.br/clube
ou ligue para (11) 3675-3266 Ramal 25 e fale com Telma.

Nossos Destaques
5º Tour Azul São Paulo

dia mundial
do diabetes 2015
ADJ celebra o Dia Mundial do Diabetes em campanhas de alerta pela cidade
O surgimento de novos casos de diabetes está causando um
alarde em todo o mundo.
Segundo dados da International Diabetes Federation – IDF,
em 2014 aproximadamente 387 milhões de adultos tem
diabetes. A estimativa é que em 2035 este número será de 592
milhões.
Estudos mostram que é possível retardar ou mesmo prevenir
o aparecimento do diabetes com mudanças de hábitos.
Pensando assim e seguindo os preceitos da IDF a campanha

de 2015 da ADJ Diabetes Brasil leva como tema: Agir hoje
para mudar o amanhã. Como já é tradição em seus 35 anos de
história, a ADJ realizará diferentes ações em diversos locais
do estado, buscando atingir os mais variados públicos. Esta
campanha só é possível graças ao apoio das empresas
patrocinadoras, diretoria, equipe e voluntários que se unem
por um bem comum.
É prestação de serviço gratuita à comunidade!!!

Um grupo de corredores irá acompanhar a nossa
caminhada e seguirá com o 5º Tour Azul São Paulo.
Com formato de ultramaratona e distância de 50 Km,
tem a possibilidade de participação parcial do
percurso com a intenção de desmistificar, incentivar,
orientar a prática de atividade física com diabetes, ao
mesmo tempo que mostra que mesmo algo grandioso
como uma corrida de 50km pode ser realizada se for
feito com bom controle e acompanhamento
profissional.
Passará pelos principais pontos turísticos de São Paulo
fechando o percurso em 9h saindo às 8h00 do Parque do
Ibirapuera e voltando ao mesmo ponto às 17h00.
Em cada ponto turístico, os atletas param um pouco, tiram
fotos, confraternizam e seguem.
Se você tem disponibilidade, vontade e estiver por ai em SP,
venha nos acompanhar um pouco.
Um trecho, um pedacinho do Tour Azul ou todo o Tour Azul.
Os locais:

Acompanhe a programação e não deixe de participar!!!
Estação Brás do Metrô

Shopping West Plaza

12 e 13 de novembro – das 9h às 18h
• Testes de glicemia gratuitos e
orientação em diabetes

De 03 a 08 de novembro
• Testes de glicemia gratuitos e orientação em diabetes
• Exposição de arte “Menos Açúcar, Mais Vida”
• Ação de conscientização sobre a importância da
atividade física com adesivagem nas escadas.
Horários:De 03 a 05 de novembro – das 13h00 às 19h00
Dia 06 de novembro – das 13h00 às 20h00
Dia 07 de novembro – das 11h00 às 22h00
Dia 08 de novembro – das 14h00 às 20h00

Sede da ADJ
Fundo de Olho Gratuito
Dia 28 de novembro das 9 às 17h
Vagas Limitadas
Só poderá fazer o exame quem estiver inscrito.
Inscrições: (11) 3675-3266 Ramal 11

Caminhada e Piquenique no Parque do Ibirapuera
Café da Manhã Ideal
Dia 11 de novembro – 9h
Com a participação de nutricionistas orientando
sobre a importância da primeira refeição do dia.
Vagas Limitadas
Inscrições Gratuitas: (11) 3675-3266 Ramal 31

8 de novembro
Aberto à comunidade.
A concentração acontecerá no portão 6 do Parque do Ibirapuera às 8h.
Vista uma roupa na cor azul ou compre sua camiseta do Dia Mundial na ADJ.
Após a caminhada vamos nos reunir para um piquenique saudável.
Não esqueça de levar sua água e correção para hipoglicemia.
Nosso piquenique será interativo e teremos sorteios de brindes.
Venha e traga sua família e amigos.

• Monumento à Bandeira;
• Av Paulista;
• Parque da Aclimação;
• Museu do Ipiranga;
• Praça da Sé e Catedral da Sé;
• Rua 25 de Março;
• Mercado Municipal;

Agir h

• Parque da Água Branca;
• ADJ Brasil;
• Praça Panamericana;
• Cidade Universitária;
• Joquei Club;
• Parque do Povo;
• Parque do Ibirapuera.

je

para mudar o amanhã.
Realização

Apoio

MONTAGENS

Apoio Institucional
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• Estação da Luz;
• Museu da Lingua Portuguesa e
Pinacoteca do Estado;
• Praça 14 Bis, Aeroporto Campo
de Marte;
• Anhembi;
• Memorial da América Latina;

Patrocinadores

Advocacy

Política e Ação

Liderança da associação de Jacareí luta por orientação e direitos
A causa do advocacy também esta presente nas entidades
filiadas à ADJ Diabetes Brasil. A Associação Jacareiense de
Diabéticos - AJD é um exemplo disto.
Com diabetes tipo 1 desde os cinco anos de idade, a atual
presidente da AJD, Maristela Prilips, é engajada há tempos na
luta pela causa.
A motivação de Maristela surgiu pela falta de orientações e
informações sobre o diabetes na cidade de Jacareí: “você
perguntava e ninguém sabia te informar nada sobre o
assunto.” Seu trabalho consiste em passar informações e
orientações a pessoas com todos os tipos de diabetes, desde
crianças até idosos. Tudo sobre quais os seus direitos a
insumos, quais as Leis existentes e sobre como fazer com que
elas sejam cumpridas, não só em Jacareí, mas também nas
outras cidades do Vale do Paraíba.
“Aqui há uma geral falta de informações de como a pessoa
com diabetes deve lidar com a doença, por isso, acabam
fazendo um tratamento inadequado. Minha luta está focada
em advocacy. Estou sempre orientando e mostrando o que é
nosso direito. Juntos conseguiremos que os governantes nos
respeitem,” relata Maristela.

A presidente da AJD diz ter uma boa relação com os órgãos
públicos de sua região. “Nossa maior vitória foi a troca do
fornecimento de insulinas em frasco por canetas. Antes havia
um grande desperdício, sobrava muita insulina. Hoje com esta
troca o município economizou muito e conseguiu beneficiar
ainda mais pessoas com diabetes.”

Aprimoramento em Diabetes e-learning
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Para ajudar o profissional de saúde que não tem tempo para se
especializar e precisa solucionar os diversos questionamentos
de pessoas com diabetes, que incluem monitorização, aplicação
de insulina, alimentação saudável, hipo e hiperglicemia, entre
outros assuntos, a ADJ disponibiliza o curso de Aprimoramento
em Diabetes para Farmacêuticos (Aprifarma) em formato elearning.

“Acho importantíssimo esclarecer as pessoas com diabetes a
respeito de seus direitos. Temos leis que nos garantem o
tratamento e infelizmente as pessoas desconhecem estes
direitos e para complicar temos governantes que deixam
passar,” explica Maristela.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por
meio do portal http://aprifarma.adj.org.br. Apesar da
iniciativa no primeiro momento ser aberta somente para
os farmacêuticos, a partir de agora, outros profissionais
de saúde, que lidam com pessoas com diabetes, podem
se inscrever.

Um dos grandes apoios da AJD vem das rádios, jornais e da
televisão locais que divulgam esta luta e também as atividades
da entidade.

A capacitação permitirá ao profissional das diversas
áreas de atuação o aprendizado dos conteúdos
utilizando a mais adequada tecnologia disponível em e-learning,
que inclui recursos multimídia associados ao acompanhamento
por tutores especializados. Na plataforma do Aprifarma, haverá
ferramentas de comunicação que permitirão que o aluno aprenda
em seu tempo livre, necessitando apenas de um computador com
conexão à internet. Segundo Dr. Jailson Resende, farmacêutico
clínico da farmácia Ponto de Genérico, de Boa Vista, capital de

A AJD realiza diferentes atividades entre palestras com
educadoras em diabetes, sobre: alimentação, aplicação de
insulina, locais de aplicação, o porque de fazer
frequentemente os exames de ponta de dedo, além de levar
orientações em hospitais para as crianças recém
diagnosticadas.

Se você ficou interessado e quer se juntar à AJD na luta pelas pessoas com diabetes
entre em contato pelo e-mail: ajdiabeticos2006@hotmail.com

aprifarma
e-learning

Roraima, “Há dois meses fiz o curso e adorei a iniciativa, aprendi
mais sobre o paciente com diabetes, aprendi também o
mecanismo de ação das diferentes insulinas e medicamentos
existentes no mercado podendo assim fazer uma orientação
medicamentosa mais segura e não medicamentosa também,
pois o curso lhe ensina sobre a alimentação, exercícios entre
outros cuidados para com o paciente. Recomendei o
curso para vários colegas aqui da região e recomendo
aos de outras regiões também, porque é uma
ferramenta muito importante no cuidado ao paciente e
na valorização do profissional da rede pública e
privada. Na rede privada ainda funciona como
agregador de valores aos produtos para diabetes”.
Para essa iniciativa, a ADJ Diabetes Brasil tem parceria
com a Federação Internacional de Diabetes (IDF) –
região SACA, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), o
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP) e o
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de
São Paulo (Sindusfarma), e conta ainda com o apoio da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde,
Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar), Federação
Interestadual dos Farmacêuticos (Feifar) e Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD).

Aprimoramento em Diabetes para

Farmacêuticos no Brasil

Unidos pelo diabetes

Participação reconhecida pela
International Diabetes Federation

SACA Region

Duração de 1 mês
Associação Jacareiense Lança Mascote,

Ursinho Docinho
Com o apoio de um grupo de pessoas da comunidade
que aderiram a causa do diabetes, a Associação
Jacareiense de Diabéticos - AJD lançou a "Campanha
Solidária, Urso Docinho", que passou a ser conhecido
como seu mascote.
A Campanha Solidária aconteceu durante todo o mês de
setembro e toda a renda conseguida com a venda do
Urso Docinho foi revertida para a AJD.
Se você se interessou, entre em contato e peça já o seu!
O valor é simbólico, apenas 20 reais.

30 horas | 9 módulos
• Acesso livre por 60 dias;
• Vídeo-aulas e tira-dúvidas
com especialistas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO SEM SAIR DE CASA | CURSO ABERTO A FARMACÊUTICOS E ESTUDANTES DE FARMÁCIA

INSCREVA-SE
aprifarma.adj.org.br

REALIZAÇÃO
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INVESTIMENTO: R$ 60,00 por pessoa (Consulte descontos para grupos)
MAIS INFORMAÇÕES: aprifarma@adj.org.br
APOIO

PARCEIROS

Mexa-se

Stevita®

Jiu-Jítsu

Técnica e respeito são palavras de ordem
Existe uma grande variedade de artes marciais e o que não faltam
são adeptos para praticar cada uma delas. Uma das mais
difundidas atualmente é o jiu-jítsu.
Certamente enquanto lia este primeiro trecho você começou a
relacionar em sua mente imagens que remetem a pratica desta
arte: luta de solo, competidores fortes. Mas será isto mesmo???
O jiu-jítsu é uma arte marcial oriunda do Japão. Ela foi criada para
autodefesa e era muito utilizada entre guerreiros no período feudal
no Japão.
De acordo com o professor de Educação Física, Erácliton Viana,
as principais características técnicas se prendem a golpes de
alavancas e torções direcionados às articulações (pontos frágeis
dos seguimentos corporais), tendo como objetivo final, levar o
oponente ao chão e dominá-lo.
O jiu-jítsu foi apresentado a América do Norte em 1904 pelo mestre
Mitsuyo Maeda, dez anos depois, o mesmo desembarcava
no Brasil, onde viveu até 1941, em Belém do Pará. “Um de
seus discípulos, Carlos Gracie e seus filhos foram os
responsáveis em popularizar a arte em todo Brasil. A partir
de suas regras bem definidas como esporte e reconhecido
pela Confederação Nacional de Desporto, o jiu-jítsu passa
a ter maior status no mundo. Até hoje o país continua sendo
referência na arte, e tem um histórico invejável para
qualquer nação com sua representatividade em número de
atletas com títulos de campeões,” relata o professor.
Ele explica que qualquer pessoa pode praticar o jiu-jítsu,
mas é preciso considerar as adaptações para cada público
e pessoa: “imagine que uma pessoa queira iniciar a prática
da arte aos 30 anos de idade, certamente não terá o intuito de ser
atleta profissional, apenas atleta amador querendo praticar um
esporte de autodefesa e melhorar os aspectos físicos. Logo o tipo
de abordagem do professor deve ser direcionado ao interesse do
aluno, evitando assim, situações que levem este indivíduo ao
estresse físico e mental fora do contexto. Da mesma forma, aquele
adolescente que tem interesse de ser visto como mais forte,
poderoso e destemido dentro do meio em que vive, o professor,
deve agir como um verdadeiro mestre, cobrar conforme seu
exemplo a disciplina, o respeito, a bondade, a compaixão e a
capacidade de preservar o bem maior, que é a integridade da vida
própria ou de outrem. O professor tem o papel de educador, para
evitar que este adolescente se transforme em um indivíduo
indesejável ou que cometa atos desleais.”
A prática do jiu-jítsu é indicada para qualquer idade, no entanto é
necessário entender algumas especificidades relacionadas às
crianças.
Viana explica que a maioria dos autores especializados em
desenvolvimento e crescimento, sugere a iniciação da criança em
um esporte específico somente na pré-adolescência, isso por
considerar, nesta fase uma maturidade motora, física e psíquica
mais adequada, apesar de ainda em construção e também para
evitar o abandono precoce da vida esportiva.
Segundo o professor, os benefícios do jiu-jítsu são muitos, como
os psicológicos e comportamentais, que estão associados aos
cumprimentos de rotinas que envolvem a disciplina e respeito que
leva o praticante a fortalecer seus conceitos e valores de cidadania
perante os grupos sociais. Além dos benefícios, físicos a prática
exige o treinamento e desenvolvimento das capacidades de
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flexibilidade, aeróbicas, os tipos de força (explosiva e de
resistência), agilidade e coordenação.
Em geral a pratica do jiu-jítsu se dá três vezes na semana, no
entanto, isso dependerá da disponibilidade, interesse e
condicionamento de cada pessoa.
Para quem tem diabetes, o jiu-jítsu é um bom esporte a ser
praticado. “A função básica dos exercícios físicos para quem tem
diabetes é aumentar e manter gasto calórico, que se dá através da
utilização do glicogênio muscular, evitando assim, seu acumulo
em forma de gordura, isso é refletido pelo equilíbrio negativo entre
a ingestão e o gasto calórico.”
E completa: “O jiu-jítsu possibilita um ganho de massa muscular
que significa uma maior capacidade de consumo energético. Para
que se tenha um melhor aproveitamento, é necessário também um
bom trabalho da capacidade aeróbia, que está diretamente
relacionada com a capacidade do organismo captar e
utilizar o oxigênio pelo organismo a nível celular,
favorecendo um melhor desempenho das funções
fisiológicas e por fim um melhor controle glicêmico.”
Como nas demais práticas, é primordial o monitoramento da
glicemia antes durante e após os treinos, inicialmente
quantas vezes forem necessárias até que o praticante
entenda melhor como sua glicemia se comporta com tal
atividade. “É preciso ter atenção redobrada para quem tem
diabetes tipo 1, durante a madrugada, pode ocorrer um
quadro de hipoglicemia,” diz. E finaliza: “Uma das regras
importantíssimas se refere à “desistência”. Ela reflete a
superioridade técnica que um atleta impõe ao adversário,
onde ele decreta sua derrota. O gesto que indica a desistência
pode ser o de bater duas vezes seguidas com a mão aberta no
solo, na perna ou no adversário de forma que o juiz ou professor
veja e interfira encerrando a luta. A regra precisa ser respeitada
tanto pelo derrotado, que este deve ser coerente suficientemente
para assumir no momento adequado, assim como o superior
técnico que precisa respeitar tal decisão, tais combinações de
respeito e bom senso evitarão lesões.”
E como forma de respeito entre os competidores e evitando uma
“desclassificação” não se deve falar palavras de baixo calão, ter
atitudes de imoralidade, desrespeito ao adversário, juiz ou ao
público e nem emitir golpes traumáticos, mordidas e golpes nos
órgão genitais.
Com técnica e respeito é possível aproveitar todos os benefícios
desta arte marcial.

Curiosidade: De onde vem esse adoçante natural?
Originária da divisa entre Brasil e Paraguai, a Stevia
rebaudiana é uma planta naturalmente doce e com potencial
para adoçar até 300 vezes mais do que o açúcar de cana. É
dela que se extrai o adoçante natural esteviosídeo,
responsável por realçar o sabor dos alimentos e que tem sido
usado cada vez mais pela indústria ao redor do mundo em
sucos, refrigerantes, chocolates, iogurtes, biscoitos, entre
outros.
Mais sobre a Stevita: a companhia atua há mais de 25 anos
no mercado brasileiro, sendo a primeira indústria do mundo
ocidental a ter uma plantação própria para processar a folha
de stevia – lançando no País o primeiro adoçante saudável. A
indústria conta com portfólio de adoçantes líquidos e em pó,
além de produtos à base da planta como cookies, chocolates
em pó, achocolatado, além de adoçantes para forno & fogão.
A Stevita exporta uma variedade de produtos para diversos
países e, desde 2014, fornece às indústrias brasileiras
matérias-primas para a produção de alimentos. Para saber
mais sobre a Stevita, acesse www.stevita.com.br.
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Focando no Diabetes

A
FARMÁCI

Hemoglobina Glicada um exame fundamental

JOHNSON
ONETOUCH ULTRA MINI
Kit (aparelho + 10 tiras +
lancetador + 10 lancetas)
- R$ 65,90
ONETOUCH ULTRA
Leve 100 e pague
75 tiras - R$ 120,00

ROCHE

Você tem diabetes? Costuma fazer exame de hemoglobina glicada? Não???
Saiba que este exame é essencial para você!!!
A Revista Jeito de Viver procurou o endocrinologista Dr. Pedro Saddi,
para explicar para você porque este teste é tão importante.
A hemoglobina glicada (HbA1c) é um exame de sangue, colhido
na região periférica do braço, que não exige jejum e mostra a
média glicêmica dos últimos três meses.
“Ele é fundamental, pois mostra como está o tratamento. A
importância maior deste exame é para a pessoa que tem diabetes.”
explica Dr. Pedro.

ACTIVE
Caixa com 50 tiras
por R$ 63,90
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 69,90

FEET SPA MEIAS
ANTIBOLHAS
Feminina e
Masculina
Vários Modelos
R$ 18,90 cada

ABBOTT
FREESTYLE OPTIUM
Caixa com 100 tiras
R$ 145,00
FREESTYLE LITE
Caixa com 50 tiras
R$ 69,90

O endocrinologista diz que a frequência de realização é individualizada, mas de
uma forma geral, pessoas com diabetes tipo 1 devem repetir o exame a cada três
meses e pessoas com tipo 2 fazer a cada seis meses. “Quem não tem diabetes e
apresenta fatores de risco como histórico familiar, obesidade, hipertensão
arterial, colesterol elevado ou ter anteriormente desenvolvido diabetes
gestacional, deve dosar a hemoglobina glicada anualmente. Quanto maior a
alteração da hemoglobina glicada, maior o risco de desenvolvimento do
diabetes,” explica.
Segundo o endocrinologista, a hemoglobina glicada não é a única forma de
monitoramento do diabetes, mas é fundamental: “Ele não elimina testes de
glicemia capilar, também chamados de testes de ponta de dedo, que por sua vez
permitem olhar o que está acontecendo no momento e tomar uma decisão
imediata.”
Em casos em que o paciente apresenta muitos episódios de hipo e
hiperglicemias, a HbA1c pode estar dentro do normal, por se tratar de uma média.
Porém, o controle glicêmico não está adequado e você só perceberá isto com a
realização dos testes de glicemia capilar frequentemente. Assim, um
complementa o outro.

De acordo com Dr. Pedro, um teste de
HbA1c de 6,5% ou acima acrescido de
sintomas do diabetes é dado como
diagnóstico da doença. Na ausência de
sintomas o exame deve ser repetido.

HumaPen
Savvio
Caneta para
aplicação de
insulina
R$ 170,00

Promoção Válida até 31/12/2015,
ou enquanto durar o estoque

BD
BD ALCOHOL SWABS
Com 100 unidades
R$ 22,90

BD ULTRAFINE NANO
4mm – Caixa com 100
unidades R$ 76,90

“O resultado da
hemoglobina glicada
é um indicador de
como está o
tratamento, se está
adequado ou não.”

Uma vez diagnosticado o diabetes o
médico estabelece uma meta de HbA1c.
“Em regra geral, para quem tem diabetes o
valor esperado fica em torno de 7%. Mas
vale ressaltar que para estabelecer este
alvo de hemoglobina glicada o profissional
leva em consideração a idade, doenças
associadas, risco de hipoglicemias, etc, sempre em conjunto com o paciente,”
lembra.

O endocrinologista explica que durante a gravidez, a mulher tem uma redução na
concentração de hemoglobina além de uma alteração no tempo de vida dos
glóbulos vermelhos, o que influencia no resultado da hemoglobina glicada. Assim
busca-se uma HbA1c em torno de 6% durante a gestação. “Entretanto, estudos
da associação da HbA1c com a saúde materno-fetal são menos robustos,
portanto, na gestação o exame mais usado para diagnosticar diabetes é a curva
glicêmica e, para avaliar o controle da glicemia, são os testes de ponta de dedo.”
E finaliza: “O resultado da hemoglobina glicada é um indicador de como está o
tratamento, se está adequado ou não. No caso de estar fora do valor esperado, o
médico irá reavaliar e, provavelmente, alterar o tratamento.”

VEROM
Creme Para
Mãos Luvas de
Silicone 60g
R$ 23,90

Temos também creme para
calcanhares e outros.

HOMEOMAG
Homeopast
Creme de
Homeocreme
hidratação para
Hidratante com cera
ressecamento e
de abelha e silicone. asperezas da pele.
115g - R$ 35,90
30g - R$ 35,90

SANOFI AVENTIS

ClickSTAR - Caneta reutilizável
para aplicação de insulina
R$ 170,00

“Os grandes estudos realizados, para medir a eficácia de diferentes tratamentos
do diabetes, tem usado este exame como forma de saber como está o controle da
doença. Ele é um grande parâmetro de medição do tratamento metabólico e seu
desfecho,” informa o médico.

LILLY

A
FARMÁCI

ADJ
BOLSA TÉRMICA
R$ 29,90 cada

Os valores esperados
de hemoglobina glicada são:
menor ou igual a 5.6 % ----------------- normal
de 5.7 a 6.4% ----------------------------- pré diabetes
acima de 6.5% ---------------------------- diabetes

Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14
Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo
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Promoção Válida até 31/12/2015,
ou enquanto durar o estoque.

Seus Direitos

A
I
C
Á
M
R
A
F
DELAKASA
Cocada com
Maracujá
200g - R$ 8,10

Leite Condensado
200g - R$ 8,10

Saiba como requerer
administrativamente
insulinas e outros
medicamentos para
diabetes e outras
doenças crônicas
Colaboração: Ione Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur

LOWÇÚCAR
Crispy Cereais
com Cobertura de
Chocolate
40g - R$ 4,90
Wafer Limão com
Cobertura de Chocolate
Branco - 38 g - R$ 3,90
New Choco Dark
Achocolatado
210g - R$ 16,90

FLORMEL

Procurando auxiliar na interpretação da Resolução SS 54/12, do Estado de São
Paulo, relacionamos abaixo, o que é necessário o paciente providenciar para dar
entrada do pedido administrativo de medicamentos, que sejam necessários ao seu
tratamento e que lhe foram prescritos pelo médico que o acompanha.
O paciente que não consiga receber no posto (Unidade Básica de Saúde - UBS), os
medicamentos que necessita para seu tratamento de diabetes e outras doenças
crônicas poderá requerer administrativamente para a Secretaria de Saúde do Estado
de SP. Este pedido deverá ser renovado a cada 180 dias.
Para tanto deverá baixar e imprimir o formulário do paciente, no site da Secretaria de

Doces em
Tablete - Vários
Sabores - 25g
R$ 2,40 cada

Creme de Avelã
com Cacau 150g
R$ 16,90

Siga as instruções abaixo mencionadas:
Cópias de documentos pessoais do paciente:
a) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Registro Geral (RG);
c) Comprovante de residência com Código de Endereçamento Postal (CEP);
d) Cartão Nacional de Saúde (CNS).
Em caso de solicitação de medicamento para menores de idade, que não possuam
CPF ou RG, apresentar a cópia da Certidão de Nascimento e documento do
responsável).

LINEA
Achocolatado
- 360g
R$ 15,90

Temos
também
Panetone

Adoçante Líquido
75ml - Grátis 25ml
R$ 13,90

QUEENSBERRY
Geléia 100% 250g
Vários Sabores
R$ 14,90 cada

Saúde do Estado de São Paulo. Deverá acessar na internet o site:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/comissao-de-farmacologia/solicitacaode-medicamento-ou-nutricao-enteral-por-paciente-de-instituicao-de-saude-publicaou-privada

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 14,90 cada

• Cópia de exames complementares que justifiquem a necessidade do medicamento
solicitado. A Secretaria de Saúde do Estado SP poderá solicitar outros exames,
quando julgar necessário.
• O profissional prescritor do receituário deverá ser obrigatoriamente o mesmo a
preencher o Laudo para Avaliação de Solicitação de Medicamento para o paciente.
• As assinaturas do médico prescritor e do paciente, no Laudo para Avaliação de
Solicitação de Medicamento por paciente, são imprescindíveis para a protocolização
da solicitação.
O formulário preenchido e com os documentos solicitados deverão ser protocolados
na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 20, 1º a., setor técnico, Centro - São Paulo – SP.
É importante guardar com você uma cópia do formulário preenchido pelo seu médico e
anexar nele o protocolo que lhe fornecerem.

Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14

A resposta será encaminhada ao paciente no prazo de 30 dias por telegrama ou email,
após a data de entrada dos documentos na SES/SP. Caso haja recusa, a pessoa que
se sentir prejudicada poderá mover ação judicial para resguardar seus direitos.

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo

Promoção Válida até 31/12/2015,
ou enquanto durar o estoque.
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Viver a Vida

O papel da família no tratamento do diabetes
Colaboração: Glaucia Margonari Bechara ,
Psicóloga Clínica e da ADJ Diabetes Brasil e
mestre em Psicologia da Saúde
A família é o conjunto de pessoas que se
tornam responsáveis por promover e
influenciar na educação e bem-estar das
pessoas. É a partir de vivências familiares que
criamos expectativas e planos, e que são
transmitidos valores que servirão de base para o
processo de socialização e desenvolvimento das pessoas.
Quando falamos de família podemos considerar relações
como: pais-filhos, filhos-pais, irmãos, casais, entre muitas
outras. No tratamento do diabetes, seja qual for a relação, a
família apresenta-se de importância fundamental porque as
pessoas que convivem com quem tem diabetes podem ajudar,
e muito, no tratamento. Essa ajuda pode se dar pela adesão de
hábitos de vida saudáveis, em conversas sobre o dia a dia e o
diabetes, na aprendizagem de novos comportamentos e de
novas informações sobre diabetes, na aceitação do diabetes
como parte da pessoa que o tem, lembranças de horários de
médicos ou de medicações. Enfim, a família tem muitas formas
de dar suporte as pessoas quando se fala de diabetes, pois o
ambiente familiar é o local onde deve existir apoio, harmonia,
afetos e proteção necessários na solução de conflitos de
algumas das pessoas. É o convívio que gera confiança,
segurança e conforto.
A família tem muitos papéis e esses papéis permeiam, com
efeitos pelo tratamento. Muitas vezes, o diagnóstico do
diabetes acontece de forma inesperada e costuma impactar a
vida da pessoa e de quem convive muito com ela. Em muitos
casos, a solução de problemas e aprendizagem são
garantidas pelos familiares, os conflitos presentes no
diagnóstico e tratamento vão se dissolvendo. Outros casos, no
qual a família está muito impactada ou paralisada é
fundamental que haja muita conversa e apoio mútuo.
Informações sobre o tratamento são fundamentais para
uma boa manutenção da saúde.
A família é essencial em qualquer fase da vida, pois,
muitas vezes, um familiar pode facilitar ou não a
convivência desta pessoa com novas experiências.
Quando se fala sobre diabetes na infância, há um
abalo causado na família, pois é na criança que
a família projeta seus sonhos e expectativas.
Com o diagnóstico pode nascer um sentimento
de fragilidade, de preocupação constante, e
por vezes, de culpa. Não há como diferenciar a
faixa etária do qual os familiares são mais
necessários, pois cada família tem uma
configuração diferente. O importante é que haja

compreensão e busca por soluções de problemas
quando eles existem.
Não existe uma idade do qual a pessoa não
precise mais de seus familiares, é importante
reconhecer as necessidades e maturidade de
cada membro da família.
Qualquer pessoa que quiser amparar alguém
que tem diabetes pode representar um papel
importante, seja um namorado ou amigo. Um
cuidado a ser tomado é não invadir a privacidade da
pessoa com diabetes e ter a disponibilidade de ajudar
quando preciso, sem limitar a vida do outro. Uma das
definições de cuidado é pensado na vigilância e atenção, o
familiar no caso da pessoa com diabetes pode se atentar em
como a vida da pessoa pode ser facilitada, e ser um medidor
disso, a constância do cuidado da família é muito importante.
Existem casos em que a pessoa com diabetes rejeita o apoio
familiar. É fundamental perceber qual é o melhor momento de
expressar esse apoio, por exemplo, 'mandar' um adolescente
fazer determinada coisa quando ele está na frente dos amigos,
relacionado ou não ao diabetes, pode ser respondido com
agressão pelo jovem. É importante ter disponibilidade, mas
sem invadir o espaço do outro.
A família no tratamento do diabetes pode muitas vezes apoiar
o paciente para o sustentar e o amparar. O diabetes exige
mudanças, readaptações frente a novas situações e
estratégias para o seu enfrentamento. Isso será o resultado
dos cuidados com o tratamento, da relação entre as pessoas
da família para assim o reestabelecimento do equilíbrio. Cada
família passa por um processo único. No contato familiar deve
existir harmonia, afetos, proteção e todo o tipo de apoio
necessário na resolução de problemas de uma das pessoas.
Uma relação de confiança, segurança, conforto e bem-estar
proporcionam um boa vida aos familiares.
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Minha História

Quem sabe ainda
ganho um Oscar
Quem acompanha as
novelas da Globo com
certeza reconhece este
belo rosto, não é?
Algumas de suas
atuações foram em
Caminho das Índias,
Escrito nas Estrelas,
Cordel Encantado,
Avenida Brasil e Joia
Rara. Acompanhe agora
a história do jovem ator
João Fernandes que lida
muito bem com o
diabetes.
Sou natural do Rio de
Janeiro, cidade em que
moro até hoje. Estou
com 16 anos.
Desde criança percebi
que gostava de atuar,
apesar de na minha
família não ter nenhum
ator. Na creche já
gostava de participar das peças de
teatro. Foi então que um dia conheci
um amigo do meu irmão que fazia
escola de teatro. Ele era bem mais
velho do que eu. Assisti ele atuando
e foi aí que tive a certeza de que ser
ator era o que eu queria para minha
vida.
Eu adoro teatro, televisão e cinema.
Cada um tem seu charme.
Atualmente estou em cartaz com a
peça #meninos e meninas. Estamos
há um ano em cartaz. Nesta
temporada estamos no Teatro dos
Grandes Atores, na Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro. É uma peça que
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mistura emoção,
música e muito humor,
através de histórias
descoladas e
contundentes que
acontecem na vida de
adolescentes. É
possível que esta peça
tenha uma temporada
em São Paulo.
Dia 31 de agosto voltei
às telinhas com uma
participação nos
primeiros capítulos da
novela Gaby Estrella,
do canal Gloob.
Tanto a minha história
como ator quanto com
o diabetes vem desde
cedo.
Recebi o diagnóstico de
diabetes tipo 1 aos 4
anos de idade.
Não me lembro muito
bem daquela época, mas minha mãe
conta que eu andava muito cansado.
Além disso ela fala que
meu xixi tinha cheiro doce
e apareciam formigas no
vaso sanitário.
Como tenho diabetes
desde muito criança, para
ser sincero com vocês,
nem lembro como era
minha vida antes. Tenho a
sensação que sempre fui
uma pessoa com
diabetes. Um cuidado que
sempre tenho é com a
alimentação. Estou

sempre atento para não exagerar,
apesar disto ser complicado agora
que sou adolescente.
Sempre pratiquei esportes. Já joguei
vôlei, futebol e também fiz dança.
Inclusive na peça #meninos e
meninas eu danço bastante. E hoje
também frequento academia.
Costumo fazer entre três e quatro
testes de glicemia por dia.
O diabetes não me impede de fazer
nada. Lido com ele de uma forma
bem tranqüila. Tanto na TV como no
teatro e cinema a rotina, mesmo que
corrida, não atrapalha minhas
refeições.
Quanto aos meus planos para o
futuro, quero fazer faculdade de
cinema, ser diretor e continuar
atuando também. E, quem sabe,
ganhar um Oscar (risos).
Corra atrás de seus sonhos. Não
importa quanto difícil vai ser. É
preciso determinação e foco!!!

Saúde sem Barreiras

Anemia

Causas, consequência e tratamento
Os antigos não podiam ver uma criança magrinha que soltavam um comentário: Nossa essa menina
deve estar anêmica. Mas... Será que isto corresponde ao real?
Você sabe o que é anemia? Ela tem relação com baixo peso, idade? É só comer fígado e vegetais e
verduras verde escuros e tudo está resolvido? O assunto é mais complexo. A Revista Jeito de Viver entrevistou a endocrinologista
voluntária na ADJ Diabetes Brasil, Dra. Denise Ludovico, para esclarecer as suas dúvidas. Vamos entender melhor...

Jeito de Viver: O que é anemia?
Dra. Denise: O termo anemia é usado para descrever várias
condições caracterizadas pela deficiência na produção das
hemácias (em tamanho ou número) ou da hemoglobina
(proteína responsável pelo transporte de oxigênio dos
pulmões para todas as células do organismo). As hemácias
também podem ser denominadas como eritrócitos ou
glóbulos vermelhos e são células sanguíneas que possuem
hemoglobina.
Jeito de Viver: Quais os tipos e qual a mais comum?
Dra. Denise: Elas podem ser classificadas de acordo com
sua duração em anemias agudas ou crônicas ou segundo sua
causa em anemias adquiridas ou hereditárias.
As anemias agudas ocorrem quando há perda expressiva e
rápida de sangue, como nos acidentes, cirurgias,
sangramentos gastrintestinais e outras. Já as crônicas,
geralmente ocorrem devido a doenças de base, sendo que
algumas dessas anemias podem ser hereditárias (talassemia
e anemia falciforme, por exemplo) e outras adquiridas, como
as que ocorrem por deficiência nutricional. A anemia por
deficiência de ferro, ferropriva, é a mais comum. Na gestação
pode-se também adquirir a anemia megaloblástica por
carência da vitamina B12 ou de ácido fólico.
A anemia mais comum é a microcítica, que é a decorrente da
deficiência de ferro. Ela ocorre quando o consumo na dieta ou
absorção de ferro são insuficientes.
Jeito de Viver: Quais os sintomas da anemia?
Dra. Denise: Os sintomas variam de acordo com a gravidade,
tempo de duração e causa das anemias. Os principais
sintomas da anemia aguda são provocados pela redução no
volume de sangue circulante, como queda da pressão arterial.
Nas anemias crônicas, a baixa na produção de hemoglobina
provoca palidez cutânea e nas mucosas, cansaço, falta de
memória, tonturas, fraqueza, dores musculares, sonolência,
falta de ar ou respiração muito curta, palpitação e taquicardia.
A intensidade dos sintomas aumenta com prática da atividade
física.
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Jeito de Viver: Algumas pessoas relatam que antes de
receber o diagnóstico de anemia sentiam vontade de comer
arroz cru. Outras que tinham vontade de comer terra. Existe
relação ou é mito?
Dra. Denise: A relação existe, mas ainda não há uma
explicação satisfatória para o fato de comermos arroz cru,
terra, gelo. Existem duas hipóteses que tentam explicar a
ingestão de terra. Uma delas sugere que ela seria uma fonte
multivitamínica, contendo diversos sais minerais incluindo
cálcio, ferro e zinco. E a outra é que pela deficiência de zinco,
há alteração do paladar, o que faria com que terra passasse a
ser mais agradável.
Jeito de Viver: Como é feito o diagnóstico?
Dra. Denise: O diagnóstico é feito pela avaliação clínica e
exames laboratoriais de sangue, que são fundamentais. Uma
vez que se constata a anemia, é indispensável determinar sua
causa para introduzir o tratamento adequado.
Jeito de Viver: Quais são as causas mais comuns da
anemia?
Dra. Denise: Causas nutricionais:
• Deficiência de ferro (Anemia ferropriva), deficiência de
vitamina B12 (Anemia perniciosa), deficiência de folato que pode ocorrer por baixa ingesta desses nutrientes ou
por dificuldade de absorção dos mesmos (ex: doença
celíaca)
Causas hemorrágicas:
• Agudas: hemorragias maciças por acidentes, cirurgias,
parto.
• Crônicas: sangramentos crônicos, como o sangramento
menstrual excessivo, doença hemorroidária, úlceras
pépticas e neoplasias intestinais.
Jeito de Viver: Existe um perfil definido de pessoas mais
acometidas pela anemia?
Dra. Denise: O risco de anemia aumenta na gestação,
durante o aleitamento materno, nos primeiros anos de vida

das crianças – ambos por alto metabolismo - e nos idosos.
Jeito de Viver: Mulheres apresentam maior risco por conta da
menstruação?
Dra. Denise: Sim, porque dependendo da intensidade e/ou
duração da menstruação pode-se perder quantidade
considerável de sangue.
Jeito de Viver:
Pessoas que estão abaixo do peso
apresentam maior risco de desenvolver anemia?
Dra. Denise: Sim, tanto pela associação de baixo peso a
menor ingestão alimentar (def. de Fe e Vit. B12), como o fato
do baixo peso estar associado a outras doenças que podem
cursar com anemia.
Jeito de Viver: Um bebê pode nascer anêmico?
Dra. Denise: Um bebê pode sim nascer anêmico,
principalmente em associação a prematuridade e baixo peso
ao nascer. Isso devido ao crescimento muito rápido, que
aumenta a necessidade de ferro.
A necessidade de
complementação desse mineral é grande nessas crianças. O
filho de uma grávida pode ter anemia porque essa é uma
doença que qualquer pessoa pode ter e não porque a mãe,
durante a gestação, teve anemia.
Jeito de Viver: Como é feito o tratamento? Somente com
alimentação ou medicação?
Dra. Denise: O tratamento das anemias é direcionado à
causa da falta de produção ou a destruição das hemácias.
O ferro pode ser fornecido ao organismo por alimentos de
origem animal (melhor aproveitado pelo organismo) e vegetal.
Exemplos de origem animal são carnes vermelhas,
principalmente fígado e outras vísceras (miúdos), carnes de
aves e de peixes, mariscos crus. Entre os alimentos de origem
vegetal, destacam-se como fonte de ferro os folhosos verdeescuros (como agrião, couve, cheiro-verde, taioba); as
leguminosas (feijões, fava, grão-de-bico, ervilha, lentilha);
grãos integrais ou enriquecidos; nozes e castanhas, melado
de cana, rapadura, açúcar mascavo. Também existem
disponíveis no mercado alimentos enriquecidos com ferro
como farinhas de trigo e milho, cereais matinais, entre outros.

Em crianças a anemia está associada ao retardo do
crescimento, comprometimento da capacidade de
aprendizagem, coordenação motora e da linguagem, falta de
atenção, fadiga, redução da atividade física assim como uma
baixa resistência a infecções.
Nas grávidas, a anemia é associada ao baixo peso ao nascer
e a um incremento na mortalidade perinatal.
Jeito de Viver: Existe relação entre anemia e diabetes?
Dra. Denise: Estima-se que 25% das pessoas portadoras de
diabetes sofrem de alguma forma de anemia. A principal
relação entre diabetes e anemia geralmente é a insuficiência
renal. A anemia pode ocorrer desde os níveis iniciais da
doença renal até uma insuficiência renal crônica. Quando
surgem complicações renais, o corpo não é capaz de produzir
eritropoietina suficiente, causando uma diminuição da
produção de glóbulos vermelhos e consequentemente, a
anemia.
Outro problema relacionado ao diabetes é a má absorção de
nutrientes. Pode ser mais difícil para as pessoas portadoras
de diabetes absorver as quantidades ideais de nutrientes, por
isso é possível que os médicos sugiram o uso de vitaminas ou
suplementos para estes indivíduos.
Quem é portador de diabetes tipo 1 também está em maior
risco de certos tipos de anemia, tais como anemia perniciosa,
que é a anemia causada por deficiência de vitamina B12
(vitamina B12 também apoia a produção de glóbulos
vermelhos). Isto é devido ao fato de que a absorção de
vitamina B12 depende de tipos específicos de proteínas.
Pessoas com manifestações de autoimunes (como o diabetes
tipo 1) tem uma grande chance de que seu sistema
imunológico ataque estas proteínas especiais, tornando difícil
a absorção da vitamina B12.
Jeito de Viver: A anemia tem alguma implicação no controle
do diabetes?
Dra. Denise: Existe tendência de termos valores mais altos
de A1c em portadores de anemia. A deficiência de ferro deve
ser corrigida para a correta interpretação dos resultados de
HbA1c.

Jeito de Viver: Anemia tem prevenção?
Dra. Denise: Podemos prevenir a anemia por deficiência de
nutrientes (ferro, vitamina B12 e ácido fólico) com uma
alimentação saudável e variada. Apenas as anemias
carênciais podem ser prevenidas, o que não é pouca coisa,
pois essas causas respondem por mais de 90% dos casos de
anemia.
Jeito de Viver: Quais as complicações da anemia se não ou
mal tratada?
Dra. Denise: A anemia ferropriva traz os seguintes efeitos
adversos ou consequências: diminuição da produtividade no
trabalho e da capacidade de aprendizado, retardamento do
crescimento, apatia, perda significativa de habilidade
cognitiva, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Além
disso, a anemia pode ser a causa primária de uma entre cinco
mortes de parturientes ou estar associada a até 50% das
mortes.
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Adj Brasil
ADI promove primeiro projeto de Educação em Diabetes itinerante em Minas Gerais
Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a Associação de Diabetes Infantil lançou o ADI
MÓVEL que se limita a Minas Gerais, e consiste em levar informação em diabetes através de uma
equipe multidisciplinar de educadores em diabetes para Escolas, Centros de Saúdes, Empresas,
Faculdades entre outros setores da Sociedade Civil. Já foram alcançadas mais de 5 mil pessoas em
mais de 20 escolas e 11 municípios mineiros. A meta é ampliar ainda mais o projeto, alcançando
mais municípios, onde a informação faz uma grande diferença na vida das pessoas com diabetes.
A ADI necessita de doações para manter todas as outras atividades em sua sede. Caixa Econômica
Federal / Agência: 0093 / Conta: 835-6 / Op.: 003 – Tit. Assoc. Diabetes Infantil. www.adibrasil.org.br
- Fone (31) 3442-3997 / (31) 3318-3997 - E-mail: contato@adibrasil.org.br

Nosso Trabalho

36º Acampamento ADJ – Unifesp
de 26 a 31 de janeiro de 2016

No Acampamento Nosso
Recanto - NR1, em Sapucaí
Mirim - MG
Para jovens com diabetes
de 9 a 14 anos

ADSB realiza reunião para formação de grupo de autoajuda
A Associação de Diabetes de Santa Barbara d'Oeste, atendendo à solicitação de pais com filhos
com diabetes, realizou em agosto uma reunião com a participação de 22 pessoas entre pais,
crianças, adolescentes e voluntários na sede da ABE (Casa da Criança), para formação de grupo de
autoajuda que dê apoio e suporte aos pais. Eles puderam conhecer outras famílias que passam pelo
mesmo problema para trocar informações e orientações de como lidar com o filho (a) com diabetes.
Foi elaborado um questionário para saber o conhecimento dos pais sobre o diabetes, insulina, locais
de aplicação de insulina, hipo e hiperglicemia, alimentação, atividade física e o que eles esperam do
grupo. Após a reunião as voluntárias Maria de Lourdes Bertanha e Elza Rosa, professoras
pedagogas, contaram histórias e lendas sobre folclore. Fone: (19) 3628.7868

Vagas
limitadas!!!

Faça a sua pré-inscrição: (11) 3675-3266 Ramal 11 | Venha curtir com a gente!!!

AAAHD realiza encontros mensais no PAM Salgadinho
A Associação Alagoana de Assistência ao Hipertenso e ao Diabéticos de Alagoas realiza todos os
meses encontros com os associados no Centro de Referência em Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde, conhecido como PAM Salgadinho. O objetivo da associação é desenvolver atividades
sócios recreativas e preventivas, como também o incentivo ao uso correto de alimentos, que
garanta uma qualidade de vida dentro de uma visão de saúde integral. O projeto conta com o apoio
das profissionais voluntários como a assistente social Deise Codá, e Maria da Conceição,
nutricionista. E-mail: aaahd_@hotmail.com

Associação de Diabetes de Birigui realiza Projeto Doce Cuidado
O Projeto tem como objetivo promover ações voltadas a estimulação de alimentos adequados e
saudáveis e qualidade de vida dos adolescentes, tornando seus hábitos alimentares mais
saudáveis. Atende 20 adolescentes através de encontros sócio-educativos com profissionais de
Serviço Social, Psicologia, Nutricionista e professores de Inglês e Informática.
Oficina Cuide-se Bem: Prepara o adolescente para alcançar diariamente uma alimentação
saudável em sua vida e de seus familiares.
Oficina Roda de Conversa: Estimula o adolescente, fazendo-o refletir sobre seus próprios conceitos despertando sua curiosidade e o
interesse por novos temas, levando-o a relatar os problemas que envolvem assuntos delicados, tais como: preconceito, violência social,
injustiça, entre outros.
Oficina Preparação Mundo do Trabalho: Desenvolve atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e prepara
para o mercado de trabalho (menor aprendiz). Fone: (18) 3642-1929 / (18) 3642-7207 – Email: adj.birigui@uol.com.br

ADO entra com ação civil pública para ajudar usuários das insulinas de análogo
A Associação de Diabetes de Ourinhos, presidida por Julio Cesar Bentto, juntamente com o
Promotor da Justiça e Cidadania Adelino Lorenzetti, entraram com uma ação civil pública no Fórum
da Comarca de Ourinhos com intuito de ajudar os pacientes usuários das insulinas de análogo.
Como foi indeferido pelo juiz da 3ª vara civil, foi dado andamento junto ao tribunal de justiça da
cidade de São Paulo onde a causa foi ganha. A pessoa do presidente da ADO que sente o problema
por ter diabetes tipo 2, lutou não em benefício próprio, mas em prol dos menos favorecidos que são
os portadores de diabetes para o êxito da ação. Fone: (14) 3335-1292
Email: diabetes.ourinhos@hotmail.com
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Educando Educadores

Educando Educadores realizará mais uma edição ainda este ano! Não perca!
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa

Marcada para acontecer entre os dias 26 e 30 de outubro, a 31ª
Edição do Educando Educadores ocorrerá no Plaza Inn
Augustus Hotel, em Goiânia. Esta é a segunda vez que a
iniciativa será realizada neste município, devido a uma
parceria com o departamento de Coordenação de Controle de
Hipertensão e Diabetes da Secretaria Estadual de Saúde de
Goiás. Esta iniciativa está acontecendo de novo no município
devido à superação das expectativas dos 60 profissionais, que
mudaram o atendimento da pessoa com diabetes. Hoje boa
parte dos pacientes está tendo um tratamento mais
especializado e assim, terá um controle mais alinhado da
glicemia, o que resultará em menos complicações como
também internações nos hospitais de Goiás, sem citar que

haverá menos gasto do estado com o diabetes.
Isso só aconteceu em Goiânia, pois os 60 profissionais, que
participaram da iniciativa, replicaram o conhecimento entre
seus colegas, nas instituições onde trabalham.
Este ano, a iniciativa já foi realizada em São Paulo e Petrópolis.
Ao todo, desde a primeira edição do Educando Educadores, já
foram qualificados 1.358 profissionais de saúde, que
implantaram 746 projetos, que auxiliaram boa parte da
população com diabetes localizadas nestas comunidades.
Por meio de parcerias públicas como esta, a iniciativa
qualificará mais profissionais, que desenvolverão posturas e
ações educativas em diabetes, que beneficiarão pacientes,
familiares e cuidadores em geral. Dessa forma, todos os
pacientes com diabetes terão mais condição de
aderirem ao tratamento e ter um controle da glicemia
mais afinado, o que repercutirá em mais qualidade na
vida deles como de todas as pessoas que o cercam.

Não quer ficar de fora? Faça sua inscrição no site
da ADJ: www.adj.org.br. Uma parte das vagas
estará aberta para outros profissionais de saúde,
que não sejam somente indicados pelas
secretarias de saúde.
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Boa Mesa

Comer Bem
Rendimen
to Total:
10 discos

Panqueca de Cenoura com Doce de Banana
Sem açúcar, sem glúten e sem lactose
Ingredientes da Massa

Recheio

• 200 gramas de farinha de arroz
• 1 colher (chá) adoçante culinário
• 1 colher (chá) fermento químico
• 1 pitada sal
• 2 cenouras pequenas em cubos
• 2 ovos
• 50 ml óleo de soja
• 200 ml leite de soja

Doce de Banana Diet

Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Espalhe um
pouco da massa em círculos em uma frigideira untada e
doure dos dois lados. Retire da frigideira, deixe esfriar e
enrole com o recheio.

INFORMA
ÇÕ
NUTRICIO ES
NAIS
porção de
1 unidade
de 60g
Valor Cal
órico: 15
2 kcal
Carboidra
tos: 12g
Proteínas
: 4g
Gorduras
Totais: 2,
6g
Gorduras
Saturadas
: 0,8g
Fibras: 0,
73g
Sódio: 20
4mg

• 6 bananas em rodelas
• 1 colher (sobremesa) canela em pó
• 5 colheres (sopa) adoçante culinário
Modo de Preparo
Descasque as bananas e corte em rodelas. Coloque em
uma panela juntamente com a canela em pó e o adoçante.
Deixe cozinhar em fogo médio. Quando começar a
levantar fervura abaixe o fogo e deixe apurar por uns 5
minutos. Mexa para não grudar no fundo da panela. Deixe
esfriar e recheie as panquecas. Decore com bananas em
rodelas, polvilhe canela em pó.

Veja a versão salgada no site
www.adj.org.br

Intolerância à lactose não tem cura,

mas tem controle

Quem nunca se deparou com produtos com 0% ou com teor
reduzido de lactose nas prateleiras dos mercados e docerias?
Esta cena está cada vez mais comum, não é mesmo? Pesquisas
recentes indicam que 70% dos brasileiros apresentam algum
grau de intolerância à lactose. Vamos entender melhor...
A intolerância à lactose é um distúrbio digestivo caracterizado
pela incapacidade do organismo de digerir a lactose, um tipo de
açúcar encontrado no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o
organismo não produz - ou produz em quantidade insuficiente - a
enzima lactase, responsável em quebrar a lactose para facilitar
sua digestão e absorção.
Segundo a nutricionista Maristela Strufaldi, existem vários tipos
de carboidratos na natureza, a lactose é um deles. É
encontrada no leite e produtos lácteos em geral.
Tecnicamente, a lactose é carboidrato simples, ou
seja, um dissacarídeo composto por dois
monossacarídeos: a glicose e a galactose.
Os sintomas da intolerância a lactose são: distensão
abdominal, diarréia, cólicas, excesso de gases,
náuseas, ardor anal e assaduras. Em bebês e
crianças pequenas, pode ocorrer perda de peso e
déficit de crescimento.
Existem dois exames específicos e mais comumente
utilizados para detectar: teste de intolerância à lactose (realizado
pelo SUS) e o teste de hidrogênio na respiração.
O tratamento começa com a substituição do leite de vaca e
derivados por leites vegetais (ex. leite de soja, leite de amêndoas,
leite de arroz e leite de aveia) e/ou por versões de leites, queijos e
iogurtes com baixo teor de lactose. “O uso de suplementos a base
da enzima lactase, disponíveis no mercado em cápsulas, sachês
e tabletes dispersíveis, é indicado para minimizar sintomas em
refeições compostas por preparações contendo laticínios em sua
composição. Essas trocas, além de minimizarem os sintomas e
favorecerem a vida social da pessoa que foi diagnosticada com a
intolerância, garantem o suporte de cálcio essencial para a saúde
óssea,”explica.

A lactose pode ser encontrada no leite de vaca e laticínios em
geral (iogurte, queijos, requeijão, creme de leite, sorvete a base
de leite, manteiga), leite de cabra, pães e biscoitos que possuem
leite em sua composição, entre outros. Por isso, a nutricionista
reforça que no caso de produtos industrializados, a leitura de
rótulos é essencial para identificar a presença de lactose.
Mas e o leite materno? “Geralmente, a lactose presente no leite
materno não causa danos, pois este possui agentes facilitadores
que auxiliam a digestão,” fala.
Ela lembra que além dos leites com baixo teor de lactose (que são
leites naturalmente ricos em cálcio), os leites vegetais e iogurtes
fortificados em cálcio são ótimas opções. E cita também os
vegetais verde escuros, a semente de gergelim, o queijo de
soja (tofu) e a sardinha como boas fontes.
A nutricionista explica que existe uma tolerância
individual diária do consumo de lactose por que tem a
intolerância: “Estudos mostram que alguns
intolerantes conseguem consumir até 12g de lactose
por dia sem apresentar sintomas expressivos
(equivalente à 200ml de leite).”
Diferente dos celíacos em relação ao glúten, no caso
dos intolerantes à lactose, produtos de beleza, por
exemplo, não influenciam no controle da doença.
Já no caso de remédios, Maristela faz um alerta: “Alguns
medicamentos podem conter lactose. É importante estar atento.”
Para finalizar, a nutricionista explica que intolerância à lactose e
alergia ao leite não são a mesma coisa. “ A alergia é uma reação
do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite de vaca
e derivados. Isso ocorre, porque assim que os bebês nascem,
seu intestino ainda está imaturo e a ingestão dessas proteínas
pode iniciar um processo de inflamação no aparelho digestivo. A
alergia à proteína do leite de vaca (APLV) atinge cerca de 5% dos
bebês e crianças menores de 3 anos, já os adultos, raramente
tem a doença.” A lição que fica é de que, apesar da intolerância à
lactose não ter cura, ela pode ter fácil controle, garantindo uma
vida saudável e nutricionalmente balanceada.

O NOVO SITE DA ADJ

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA VOCÊ!
Esta receita foi preparada pela
culinarista Maria Aparecida
Stellzer de Oliveira, sob a
supervisão da nutricionista da
ADJ, Carolina Rodrigues

Repleto de novidades!
Rua Padre Antonio Tomas, 213 | Água Branca
Diabetes
São Paulo | (Próximo ao Shopping West Plaza)

Acesse agora:

www.adj.org.br
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